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Onlangs is het game- sport- en healthcentrum FUN-IE-FIT geopend 
door directeur Jan Slagter van omroep MAX. Het FUN-IE-FIT is geves-

tigd in het in onze wijk bekende Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan. 

In het FUN-IE-FIT kunnen mensen met en zonder beperking bewegen, 
sporten en gamen met behulp van computers. Het centrum is uniek voor Eu-
ropa en ontwikkeld door De Klup Twente, samen met architect Martin Huis-
kes van LKSVDD architecten, de E-sportbond en de Universiteit Twente.  Het 
concept is zo bijzonder dat het actualiteitenprogramma Een Vandaag er op 
25 juni een reportage aan wijdde. In het FUN-IE-FIT bewegen en sporten 
mensen niet op loopbanden of andere trainingsapparaten, maar aan de hand 
van programma’s van spelcomputers als NintendoWii, Xbox en Playstation en 
hele grote schermen. Er is een speciale zaal met een zeer ingenieus Eyeclick 
systeem, dat spelen op de grond projecteert. In deze zaal kunnen mensen in 
een rolstoel ook voetballen, ijshockeyspelen of muizen jagen.

Het FUN-IE-FIT is uiteraard voor mensen met een fysieke en verstandelijke 
beperking, maar ook voor alle andere liefhebbers. Dus ook voor mensen uit 
de wijk. Zij kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij speciale FUN-IE-FIT sport-
groepen. Ik verzeker u: het is ook vreselijk leuk om te doen. Wel de beweging 
maken als met een zware bowlingbal, maar nu fictief en met een zichtbaar 
resultaat op het scherm. Zelfs een echte tenniswedstrijd kan er – op het pro-
jectiescherm – met iemand gespeeld worden. 

Neem een kijkje bij dit bijzondere game- sport- en health centrum in uw 
eigen wijk en maak een afspraak met de mensen van het Siebelinkhuis.  

JM

FUN-IE-FIT, hET NIEUwsTE sporTsTImUlErINgs IdEE.

  

 Het 
                       gaat open!

We nodigen u van harte uit voor de officiële opening van het game- sport- en  

healthcentrum fun-ie-fit van stichting de Klup tWente op 

                                      donderdag 23 mei 2013.
 

  

We verheugen ons  
            op uw komst 
 Jan anema, directeur bestuurder stichting de Klup twente

 guido eggermont, voorzitter stichting de Klup twente

 harrie Bijker, voorzitter stichting vrienden van de Klup twente

de opening Wordt verricht door sWgn 

en omroep maX voorzitter Jan slagter.

de feesteliJKe BiJeenKomst Begint om 15.30 uur 

en Wordt in goede Banen geleid door performer 

en presentator Willem gunneman.

Cadeaut ip

Belangrijk! in verBand met de verWachte grote opKomst verzoeKen We  

u vriendeliJK voor pinKsteren, zondag 19 mei, door te geven met hoeveel personen u  

zult Komen. aanmelding via mail BiJ Wilfried stegehuis, Wilfried@deKlup.nl

het  fun-ie-fit  is gevestigd in het meester sieBelinKhuis  aan de  

Berlagelaan 2 in almelo.    

Het zal velen van u net zo zijn vergaan als mij, plotseling werd er ge-
graven in het Rembrandtveld aan de westzijde en snapte het “hoe 

en waarom” er niet van. Het was half juni en vroeg me af of ik iets had ge-
mist. Gisteren en vandaag heeft het flink geregend en het gat staat vol met 
water. Dus maar eens een mailtje naar de afdeling groen van de gemeente. 
Wat blijkt, het is de aanleg van een zogenaamde wadi, opvang van regen-
water van de nieuwbouwhuizen Rembrandthof. Dat schijnt bij de bouw-
plannen al zo geregeld, maar was mij, eerlijk gezegd, toen niet opgevallen. 

EEN gaT IN “oNs” rEmbraNdTvEld. 

In het wijkplatform van 6 juni 2012 
is er door de vertegenwoordiger van 
Nijhuis Bouw en de gemeente uitleg 
gegeven, maar het gebeuren van af-
voer hemelwater naar een wadi op 
“ons” Rembrandtveld; ik herinner er 
me niets van. 

Vandaag 24 juni dan toch maar 
eens geïnformeerd bij de bewo-
ners van de Jan Vermeerstraat, die 
uitkijken op de watergoot. Ze heb-
ben nooit een bericht, brief of te-
lefoontje gehad met informatie 
over dat grote gat met water voor 
de deur. Er heerst een gelatenheid. 
“Zij (de gemeente) gaat gewoon aan 
ons voorbij en dat is met heel veel 
zaken zo”. Zo’n uitspraak maakt me 
verdrietig aan de ene kant en boos, 
opstandig aan de andere kant. 

We hebben een wijkplatform, dat 
mede op initiatief van de gemeente 
is gestart in 1996 en ten doel heeft 
te functioneren als representatief or-
gaan voor en van de wijk Ossenkop-
pelerhoek, Groeneveld en Beeklust. 
Het biedt de mogelijkheid voor ge-
sprek van wijkbewoners onderling 
en van wijkbewoners met instanties 
zoals gemeente en woningcorpo-
raties vice versa en dan is het met 
name de gemeente die gewoon nu 
niks laat horen bij een ingreep, die 
tot discussie en onbegrip leidt. Ben 
ik nou zo’n oen die zich steeds druk 
maakt en inzet en toch weer in de 
steek wordt gelaten? 

PS Inmiddels heeft de gemeente 
met een excuusbrief opening van 
zaken gegeven aan de bewoners van 
de Jan Vermeerstraat. 

JM
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Hoe het staat met de gesprek-
ken tussen de gemeente en 

het stichtingsbestuur Veurbrook is 
mij onbekend. Onbekend is ook 
hoe eventuele gesprekken verlo-
pen tussen de organisatie die het 
beheer van het wijkcentrum zal 
gaan uitvoeren, Accres en het oude 
bestuur Veurbrook.

 Wat we zien is een zeer gestaag, 
om maar niet te spreken van uiterst 
langzaam, vorderen van de verbou-
wing. Ja, inderdaad, de contouren 
worden wel duidelijker. Het front 
begint steeds meer te lijken op de 
planfoto, zoals die al vele keren op 
het voorblad van de Veurbode heeft 
gestaan en de ruimte tussen de oor-
spronkelijke gymzaal en “oude” wijk-
centrum is gedicht. Over de plannen 
hoe vervolgens een inrichting er uit 
zou kunnen gaan zien hebben we 
najaar 2011 nog wel mogen mee-
praten, daarna is het grote zwijgen 
begonnen. Sterker, is de spanning 
tussen gemeente en stichtingsbe-

oNs wIjkcENTrUm, oNs 
vEUrbrook.

stuur Veurbrook tot een hoogtepunt 
opgelopen. Over de uiteindelijke uit-
spraak van de rechter in deze, schreef 
ik in de uitgave van de Veurbode van 
mei jongstleden. U bent natuurlijk 
net zo benieuwd als ondergeteken-
de hoe het er nu straks uit gaat zien, 
maar meer nog hoe we u als wijkbe-
woner weer actief bezig gaan zien in 
“ons” wijkcentrum. Stille hoop had-
den we dat ons eerstvolgende wijk-
platform, 18 september, een start 
mocht inhouden van vele nieuwe 
activiteiten in het vernieuwde wijk-
centrum, maar helaas ’t kan nog niet. 
Wel zal op 18 september één van 
de voormannen van Accres globaal 
schilderen wat de voornemens en 
plannen zijn en ….wanneer we weer 
terecht kunnen in ons wijkcentrum, 
hoop ik.     
    JM

Het was een gezellige drukte 
bij de imkerdagen in het 

Beeklustpark. De imkers ( bijenhou-
ders) waren met veel demonstratie-
materaal naar het park gekomen 
om een indruk te kunnen geven van 
de moderne wijze van de aloude 
bezigheid het imkeren. Er was een 
iemenschoer ( bijenstal) opgesteld. 
Extra aandacht was er voor de kin-
deren, zij konden leuke prijzen win-
nen bij het goed beantwoorden van 
de puzzelvragen.

Niet alleen voor de kinderen 
maar zeer zeker was het voor de 
ouderen zeer interessant om te 
zien wat er allemaal moet gebeu-
ren voor er een potje honing op de 
ontbijttafel staat. Er was een stand-
houder die van stro diverse soor-
ten korven maakt waar bijen op 
een ouderwetse manier onderdak  
vinden maar ook de nieuwste wijze 
van imkeren in zogenaamde Sim-
plexkasten werden getoond, een 

voordeel dat je op een makkelijke 
manier in het huis kunt kijken hoe 
het staat met het bijenvolk. Ook de 
ouderwetse manier van waskaarsen 
maken had veel belangstelling. Toen 
er nog geen elektriciteit bestond 
werd het huis met kaarsen verlicht. 
Veel aandacht werd gegeven aan de 
gewasbestrijding welke zeer scha-
delijk is voor de bijen want zonder 
wilde bloemen in de weide en tuinen 
kunnen de bijen geen nectar meer 
vinden. Zonder nectar geen honing 
en zonder bijen worden onze vrucht-
bomen niet bestoven en op termijn 
hebben de fruittelers geen fruit 
meer aan de bomen. Al met al een 
prachtige leerzame dag en de imkers 
kunnen terugzien op een geslaagd 
weekeind.    G.J.T

opEN dag almElosE ImkErs.

Extra handen nodig in Almelo!

Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel 
en een spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aan-

tast, komt maar moeilijk van vooroordelen af.

Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds.

In november wordt de MS Collecte met zo’n 38 collectanten in Almelo ge-
organiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere 
voordeur aan te bellen, zijn er zeker 305 collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat, 
coördinator bij het MS Fonds.  Pamela is sinds 2006 actief voor het Nationaal 
MS Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de MS Col-
lecte.  “Als iemand de diagnose MS krijgt, ben je in het begin vooral bang. Veel 
mensen denken nog dat je dan altijd in een rolstoel komt. De meest voorko-
mende vorm van MS is “relapsing remitting”, dat betekent dat er wel periodes 
zijn waarin je minder kunt, maar dat dat ook weer verbetert.” De oorzaak van 
MS is nog steeds onduidelijk. Geld voor voorlichting, ondersteuning van men-
sen met MS en onderzoek is zo ontzettend belangrijk.”

Extra handen gezocht

“Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in Almelo. Het zou mooi zijn 
als we daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen.“ Aan-
melden kan bij Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl of via 
010-5919839. Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl  
De collecteweek is van 18-23 november.
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De afbraak van de flat aan de 
Albert Cuypstraat is aan-

staande, de hekken tegen onge-
wenste nieuwe bewoning staan er 
inmiddels omheen. (Zie foto) 

Het past in het beleid van Beter 
Wonen, dat al eerder zichtbaar werd 
met de afbraak van de flats aan de 
Jan Vermeerstraat, Meindert Hobbe-
mastraat, Frans Halsstraat, Van Ruys-
daelstraat en Rombout Verhulstlaan. 
Op termijn komt daar een andere 
invulling van de plek, nu vooreerst 
wordt er samen met omwonenden 
gekeken naar een tijdelijke invulling 
om verloedering en vervuiling van 
het gebied te voorkomen. Daarvoor 
zijn in mei ruim 100 ideeën opge-
haald die na de zomer met een kleine 
groep bewoners worden uitgewerkt 
in een plan De grote lijn van Beter 
Wonen is het investeren in sociale 
woningbouw in Almelo en extra im-
pulsen geven aan het eigen woning-
bezit. Op dit moment zijn 6800 wo-
ningen in beheer bij Beter Wonen. 

Vrije sector appartementen wor-
den niet meer gebouwd, nog wel 
levensloop bestendige woningen 
en grond gebonden woningen zo-
als aan de Rombout Verhusltlaan, 
waar de laatste fase zichtbaar wordt. 
Daar is straks de mogelijkheid deze 
te huren met een huurtoeslag. Over 
het geheel genomen wordt door de 
corporatie gestuurd op kwaliteit van 
de woningvoorraad, waar dat onvol-
doende is en niet met groot onder-
houd kan worden verkregen volgt 
sloop. Niet in het minst door de ont-
wikkelingen en politieke besluitvor-
ming landelijk is Beter Wonen kritisch 
met investeringen in woningbezit. 
Dat de voor onze wijk zo belangrijke 

FlaT aaN dE a. cUypsTraaT wordT aFgEbrokEN.
maatschappelijke bijdrage daarbij 
ook onder spanning staat is duidelijk. 
Ik denk dat we extra dankbaar moe-
ten zijn voor de nog steeds getoonde 
belangstelling van Beter Wonen voor 
het reilen en zeilen in onze wijk, zie 
ook de plannen voor de omzetting 
van kijkgroen naar gebruiksgroen. 
Maar u bent het die de actieve deel-
name daar aan moet aangeven en 
doen!!!! Die steeds grotere deelname 
van u zou een aardig cadeau zijn 
voor de volgend jaar jubilerende wo-
ningcorporatie Beter Wonen !!   
    JM

Kort geleden werd ik onver-
wacht betrokken bij een dis-

cussie over de AOW bij een bijeen-
komst met senioren. Wat is er aan 
de hand? Eén van de aanwezigen 
was bij een zieke vriend blijven wa-
ken wegens een ernstige ziekte. Dit 
duurde langer dan verwacht. 

Zo'n helpende hand voor een 
bejaarde kennis die wat moeilijk ter 
been wordt kan een verkeerde afloop 
hebben voor ons wankele staats-
pensioen( AOW). De bejaardenpoli-
tie kan bij oudjes zomaar een inval 
doen, vooral als zij getipt worden. 
Ontkennen een relatie te hebben 
heeft geen zin, want de staat heeft 
altijd gelijk. Woon je elk in een eigen 
huis en betaal je beiden WOZ, zit je 
vaak bij elkaar op de koffie dan woon 
je stiekem ( volgens de controleurs) 
samen met als gevolg een groot deel 
van je gespaarde AOW ben je kwijt. 
Ook kan je een boete verwachten. 
Van je kleine pensioentje moet dan 
ook nog jaren worden terug betaald 
omdat jij de staat hebt lopen bedon-
deren. Mede omdat de overheid aan 
de grond zit, zijn de uitkeringen aan 
de bejaarden, die daarvoor hun hele 
leven hebben krom gelegen, nu zó 
ingewikkeld gemaakt dat er weinig 
overblijft om een goed leven te le-
ven. Je zou geneigd zijn te zeggen: 
de overheid is een oplichter! Maar 
de staat zegt tegenwoordig dood-
leuk; als U beiden eet aan één tafel 
dan eet U samen. Ook het 2e bed is 

hElpENdE haNd kaN gEld kosTEN.

een doorn in het oog van de bejaar-
denrazzia, want U staat te boek dat 
U als alleenstaand bewoner/ster. Het 
komt nog zover dat de oudjes be-
zoek dienen te ontvangen met een 
bivakmuts op en buiten kantooruren 
om en bij voorkeur als het donker is. 
Doe vooral niets voor een ander an-
ders bent U een fraudeur. Is dat wat 
de overheid wil? Waarom zijn er zo 
weinig mantelzorgers? Begrijpt u wel 
!! Betaal ouderen zonder te korten 
waar zij recht op hebben! Of mag de 
Staat zich zo maar schunnig misdra-
gen tegenover kwetsbare ouderen, 
die het Nederland hielpen opbou-
wen? 

Wat vindt u van dit soort 
afschuwelijke demonstraties 

van macht en minachting van de 
menselijke maat? Wilt u reage-
ren en daarover ook iets schrij-
ven: redactieveurbode@live.nl

G.J.T.

Dat: Wijkteam Ossenkoppeler-
hoek onderdeel van Zorgac-

cent sinds juli bij U midden in de wijk 
zit? Ons vaste team bestaat uit 12 
medewerkers, gediplomeerde ver-
pleegkundigen en verzorgenden. 

Wij zijn een zelfstandig team,  
direct te bereiken, met korte lijnen 
naar huisartsen. U kunt bij ons direct 
terecht voor: hulp bij het wassen/
aankleden, wondzorg, medicatie-
beheer, injecties, ondersteuning bij 
ziekteproces enz, enz.

U kunt ons vinden aan het 
Acaciaplein 31, boven de fysioprak-
tijk. Wij zijn dagelijks te bereiken op 
tel: 06-84352810.

wIsT U ?????
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vErslag wIjkplaTForm ossENkoppElErhoEk,  
bEEklUsT EN groENEvEld vaN 5 jUNI 2013 

Wegens verbouwing van ons 
wijkcentrum t 'Veurbrook 

zijn wij vanavond te gast in het 
wooncomplex Beekrede aan de 
Rombout Verhulstlaan

De voorzitter Joop Martens heet 
de aanwezigen van harte welkom en 
met een bijzonder woord van wel-
kom aan de gastsprekers en wijkwet-
houder mevrouw Anja Timmer.

De voorzitter deelt mede dat Jaap 
van Selm bezig is met de voorberei-
ding van zijn laatste reis. De aanwe-
zigen ondertekenen een afscheids-
kaart voor de oud-voorzitter van het 
wijkplatform.

Het verslag van de wijkplatform 
bijeenkomst van 6 maart j.l wordt 
zonder opmerkingen met dank aan 
de schrijver goedgekeurd.

Het thema van deze avond:   
"Milieu in de ruimste zin''

Mevr. Corinne Steffens van Beter 
Wonen geeft uitleg hoe Beter Wonen 
omgaat met het milieu want zij heb-
ben het milieu en duurzaam wonen 
hoog in het vaandel. Duurzaamheid 
betekent ook vaak slopen en dan 
nieuwbouw van energie zuinige wo-
ningen voor de eerste 10 jaren met 
het label A. De aanwezigen kunnen 
een vragenlijst invullen over het mili-
eu, duurzaamheid en zuinig omgaan 
met energie. Een betere wereld, een 
beter milieu begint bij de mensen 
zelf! De lijsten zullen door Beter Wo-
nen worden uitgewerkt en op een 
later tijdstip horen we van de resul-
taten.

De volgende gastspreekster is 
mevr. Sara Demis van Twente milieu. 
Via een beeld presentatie geeft zij 
een inzicht hoe het Twente Milieu 
in elkaar steekt en werkt. Er werken 
280 medewerkers en 42 personen 
met een handicap, Zij allen leveren 
een constructieve bijdrage aan het 
gemeentelijk afvalbeheer, ook ge-

ven zij voorlichting op scholen voor 
een vroegtijdige aandacht voor ons 
milieu. De spreekster stelt dat afval 
een groot kapitaal vertegenwoor-
digd waar wij bewust mee moeten 
omgaan. De ultieme droom is een af-
valloze wereld in 2030. Ook aandacht 
voor energie terugwinning, voor-
waarde is het afval goed scheiden 
en daar kunnen de bewoners van Al-
melo aan bijdragen. De burgers wor-
den betrokken bij de actie "Schone 
Wijk Weken" de scholen helpen ook 
een handje want jong geleerd!!! Na 
vragen uit de aanwezigen deelt zij 
mede dat de ondergrondse contai-
ners worden gewijzigd.

De heer Bauhuis van Cogas houd 
een boeiend verhaal over wie is Co-
gas en wat zij doen ! Een veelvoud van 
werkzaamheden zijn bij Cogas onder 
gebracht zoals infra en netwerk, ka-
bel en glasvezelkabel, en meetdien-
sten. Nieuw is duurzame werking 
van gas en electro door middel van 
biomassa, houtsnippers die energie 
leveren, bijna schoon en goedkoop. 
Er zijn twee warmtewisselaars in Al-
melo en het warme water komt van 
200 meter diep en wordt via een wis-
selaar weer terug gepompt. Voor de 
biogas versnippering wordt 80 % 
snoeihout uit de regio gebruikt, de 
verwachting is dat het rendement 
zal oplopen tot 94 % en elk jaar moet 
er weer gesnoeid worden, een kring-
loop van de natuur.

De heer van der Staak van ge-
meente Almelo geeft een overzicht 
van het beleid van onze mooie groe-
ne stad aan de Almelose AA. Opmer-
kelijk zijn de verschillende leefmilieus 
in onze stad en ook bij de deelwijken 
zoals Ossenkopperhoek en Groene-
veld en Beeklust. Elk deel van de wijk 
heeft zijn specifieke voorziening zo-
als sport, kerken, bedrijven, winkels 
en wegen. De nutsvoorzieningen zijn 
een belangrijk onderdeel voor de be-
woners van onze wijk. De aanpassing 
van de verkeersvoorziening wordt 
als een goede verbetering gezien. 

Het is bekend dat Almelo een groene 
stad is met veel lommerrijke plekken, 
vooral in onze wijk, denk aan het 
Beeklustpark en de groene long. Om 
Almelo ook een schone stad te hou-
den moeten er veel werkzaamheden 
worden verricht. De spreker doet een 
oproep aan de parkeerders die da-
gen lang op de zelfde plek staan de 
veegwagens wat ruimte te geven, er 
komt een actie om de stoepen in Al-
melo goed te kunnen vegen. Als alle 
bewoners meewerken dan blijft onze 
wijk een schone en groene wijk.

Onze groene "Oase" in onze wijk 
is het Beeklustpark met de stads-
boerderij, beter bekend als de kin-
derboerderij. Een prachtige omge-
ving voor jong en oud en een klein 
wandelparadijs!

Dit alles wordt onderhouden 
door mensen met een beperking, 
voor sommigen een levens werk. 
Dit en nog veel meer wordt bege-
leid door de heer Vrielink en zijn 
team en zij zorgen dat de dieren ver-
zorgd worden en gevoerd worden, 
Ook de bezuiniging slaat hier toe bij 
deze enthousiaste groep met als ef-
fect dat er minder dieren komen en 
de openingstijden moeten worden 
gewijzigd. De heer Vrielink zegt dat 
de bewoners ook een dier kunnen 
adopteren, hier is het effect dub-
bel, het dier blijft op de boerderij en 
geeft de werkgroep weer werk. Ook 
in de Groenderij aan de Jan Toorop-
staat staan de mensen voor u klaar 
met schoon gezaagd brandhout en 
perkplantjes.

Na de pauze vertelt onze wijkwet-
houder mevr. Anja Timmer, dat zij 
met groot genoegen het Rembrandt 
Fiësta heeft geopend, een grote en 
druk bezochte manifestatie van onze 
wijk die veel bezoekers trok uit de 
gehele omgeving. Gelukkig werkte 
het mooie weer ook mee, zij spreekt 
de hoop uit dat het bestuur volgend 
jaar weer voldoende sponsoren kan 
vinden om verder te gaan, want het 



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform 18 september 2013 om 19.30 uur  

Plaats: Oude Boksschool, Jan Steenstraat 35.

“Beveiliging van ons woondomein”
Onverwachte en onwelkome, opdringerige mensen aan de deur?  

Wat te doen of absoluut te laten als u het huis verlaat -  visite of vakantie?

Over dit thema worden korte inleidingen gegeven. Twee mensen van de politie met een 
presentatie over preventie van inbraak en criminaliteit aan de deur , met voorts 

wijkagent Henk Buis als ervaringsdeskundige.  
Eddy Lohuis van Schaafstra Techniek zal vertellen over technische preven-
tiehulpmiddelen. Nadien vragen en discussie. Na de pauze zal iemand van-
uit Accres, de organisatie die het beheer gaat voeren over het wijkcentrum, 

uitleggen wat dat betekent voor de activiteiten na de heropening.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

E-mail: jbijker48@gmail.com
Dhr. J. Bijker

Er is woensdag 18 september een uitgebreide agenda beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker

Veurbode 2013 5

zou jammer zijn dat dit jaar het laat-
ste jaar is. Het topteam van onze wijk 
voor zorg en hulp wordt verder uit-
gebreid en ook de bekende gele bus 
voor een gesprek met wijkbewoners 
zal weer in de wijk geparkeerd wor-
den.

Voor de actie "Buurtcoaches in de 
wijk" zijn 7 bewoners in opleiding en 
beginnen binnenkort met hun werk, 
nadere informatie op onze web-site. 
De wethouder was verheugd dat het 
bestuur van stichting Veurbrook ook 
aanwezig was De oplevering van het 
vernieuwde Veurbrook zal in augus-
tus zijn en zij hoopt dat de volgende 
bijeenkomst van het wijkplatform 
weer in het vernieuwde gebouw kan 
zijn.

De wethouder maakt er op attent 
dat er 26juni een informatie avond 
door Pro Rail gehouden zal worden 
in het Theaterhotel over het goede-
renvervoer op het spoor.

Voorstel om wijkplatform om te 
zetten in vereniging, De voorzitter 
deelt mede dat het bestuur van het 
platform overweegt om over te gaan 
naar een vereniging en in de Veur-
bode stond een mededeling om de 
statuten aan te vragen, er was weinig 
belangstelling. Vanuit het bestuur 
van het Veurbrook wordt gevraagd 
waarom de statuten niet zijn ge-
plaatst in de wijkkrant de Veurbode, 
zij doen voorts de suggestie ze op 
de web-site te plaatsen. De voorzit-
ter zegt dat er onvoldoende ruimte 
beschikbaar was i.v.m advertenties. 
Nadat de heer Van de Vliet nog eens 
heeft benadrukt dat een vereniging 
en dus inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel financiële en juridische 
voordelen heeft wordt de sugges-
tie aangenomen. De heer de Ruiter 
van het Rembrandt Fiesta zegt dat 
het feest goed bezocht en geslaagd 
is dankzij de fantastische inzet van 
de vrijwilligers. De vrijdag die ge-
sponsord is door Carint Reggeland 

was een groot succes. Er wordt nog 
opslag ruimte gezocht voor de Rem-
brandt schildertjes.

De Voorzitter Joop Martens dankt 
de aanwezigen voor de belangstel-
ling en overhandigt de sprekers 
een boeket met bloemen, en sluit 
de vergadering met de oproep tot 
napraten.

De volgende bijeenkomst zal 
gehouden worden op 18 september .

G.J.T.
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Ik ben geen frequent volger van 
het spektakel op en rondom de 

racefiets in Frankrijk dezer dagen. 
Zo  nu en dan krijg ik natuurlijk wel 
beelden mee als ik TV kijk. Met 
name de beelden van de natuur, de 
dorpjes en de kastelen en of de ruï-
nes daarvan, vind ik leuk om te zien.

Maandag 17 juli was er de strijd 
op de Alpe d’Huez. Geweldig knap 
om daar tegenop te fietsen, dat voor-
opgesteld. Echter het enorme circus 
van zogenaamde wielerfans langs 
de weg, daar snap ik helemaal niets 
van. OK, als je geïnteresseerd bent 
in de prestatie, de inspanning, het 
koersinzicht en mogelijk de ontsnap-
ping, dan wil je daar vooraan staan 
om die zaken te zien en mee te ma-
ken. Ik zag echter alleen maar – sorry 
dat ik dat zo bestempel – van die 
stomme halve garen die de coureur 
bijna de weg versperden, die zoda-
nig met vlaggen zwaaiden dat de 
eenzame renner compleet zijn zicht 
op de weg kwijt was en hard hollen-
de meelopers, die hun best deden op 
een TV camera te worden gefilmd. 

Niet aanwezig dus voor de gele-
verde prestaties, maar puur voor de 
eigen lol. Een lol die zo nodig moest 

worden vergroot door het vooraf in-
nemen van limonade met alcohol 
percentage en het opvoeren van 
droog roeien en samenzang. Ik vind 
dat niks; ik kan ook zo niet uit mijn 
dak gaan, al kan een extra glaasje 
wijn soms wel de oorzaak zijn van 
meer gesproken woorden dan an-
ders. Aan de andere kant, daar ben 
ik eerlijk in, ben ik wel een beetje 
jaloers op zo’n grote schare mensen, 
die het samen erg naar de zin heeft. 
Die samen iets delen, die samen een 
dag of twee een gemeenschap zijn. 

Vanuit het idee wijkplatform 
wordt inmiddels sedert 1996 ge-
streefd en gewerkt aan het meer en 
beter met elkaar omgaan in de wijk, 
het in gesprek zijn, het samen wer-
ken aan verbeterpunten, een wijkge-
meenschap zijn. Helaas – en daar ligt 
de jaloezie – niet met zoveel men-
sen bij elkaar dan bij de gekte op de 
Alpe d’Huez. Ik wil de inspanning van 
onze bestuursleden ook niet vergelij-
ken met de prestatie van een wiel-
renner als een Bauke Mollema, maar 
ik zou wel graag meer aanwezigen 
willen zien op ons eerstvolgende 
wijkplatform! We gaan luisteren en 
praten over het beschermen van ons 
woondomein tegen indringers. 18 
September, U komt toch? JM

ToUr dE FraNcE.

Wijkplatform gaat.

In de Veurbode van mei jongstle-
den is al geschreven over de plannen 
het besturen, het functioneren van 
het wijkplatform onder te brengen in 
een vereniging. Dat idee hebben we 
in de bijeenkomst in Beekrede van 5 
juni de vele aanwezigen ook nog eens 
onder de aandacht gebracht. We heb-
ben als bestuur van het wijkplatform 
begrip voor het gegeven dat het le-
zen en of bestuderen van statuten nu 
bepaald niet hetzelfde leest als een 
thriller, maar de indruk was toch dat 
niet velen kennis hadden genomen 
van in die statuten beschreven gang 
van zaken. Tot een stemming over 
een eventuele overstap naar vereni-
ging is dan ook nog niet over gegaan. 

Vereniging Wijkplatform komt. 

Het voordeel van de verenigings-
vorm is de inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel, dat betekent het 
juridische vastgelegde feit dat het 
wijkplatform bestaat. Brieven en me-
ningen vanuit het wijkplatform, dus 
namens u, kunnen niet zo maar wor-
den genegeerd. Heel erg belangrijk 
is ook dat er meer mogelijkheden 
bestaan geld van organisaties als ban-
ken, stichtingen en of fondsen te vra-
gen en – wat belangrijker is – te krij-
gen! Bijvoorbeeld ten behoeve van 
de wijkkrant en of een specifiek voor 
de wijk te organiseren gebeuren. Ten 
slotte is uw zeggenschap, uw invloed 
en of uw besluit juridisch geregeld. 
Dat geldt voor functies in het be-
stuur, controle op de financiën en het 
soort wijkplatformbijeenkomsten. 

wIjkplaTForm

Dus statuten !!! 

In statuten staan de spelregels 
van hoe met elkaar om te gaan, hoe 
tot besluiten te komen, hoe en wie 
namens de wijk – dus namens u als 
wijkbewoner – welke mening mag 
worden verteld aan de gemeente, 
de woningstichting of de zorgorga-
nisatie. Uiteindelijk dient u zich uit 
te spreken of u akkoord gaat met 
die spelregels, met die statuten. Die 
vraag, die stemming zal plaats vin-
den in de vierde wijkplatformbijeen-
komst van dit jaar, eind november. 
Er zijn conceptstatuten beschikbaar, 
vraag ze op bij jbijker48@gmail.com , 
tevens zijn ze te zien op de wijk web-
site.

Bestuur wijkplatform.

Het is niet meer. De een jaar 
geleden door de pas be-

noemde wijkwethouder Anja Tim-
mer heropende lunchroom, maar 
nu als een grand café, van het echt-
paar Geerdink heeft het niet gered. 

Met aanvankelijk heel veel en-
thousiasme en ambitie om een ont-
moetingsplek in de wijk Ossenkop-
pelerhoek te verwezenlijken is bij de 
vingers afgeknapt. Zeker, het tewerk-
stellen van medewerkers vanuit de 
bak van de moeilijk bemiddelbaren 
was zeer positief, echter de mede-
werking van de instanties voor de 
grotere activiteiten in het Grand Café 
was nul. Tel daarbij op de ogenschijn-
lijk onmogelijke klachten over ge-
luidshinder, die allergische reacties 
opriepen in het gemeentehuis, de 
uitbouw van aanbod vanuit de Titus 
Brandsmahof en de economische  
crisis, dan hebt u de ingrediënten 
voor een moeilijke tijd. 

De genadeklap kwam door de 
plofkraak bij de pinautomaat van de 
ABN AMRO en de moeilijke afwikke-
ling daarvan. Spijtig allemaal. Er ligt 
een aanbod om een bak koffie te 
doen bij de nieuwe zaak van de fami-
lie Geerdink, de Tapperij aan de Oot-
marsumsestraat. We wensen ze daar 
succes.     JM

graNd caFé ThE corNEr.



Prettig wonen 
in een 

leuke buurt

U vindt ze in alle wijken van Almelo. Kwali- 
teitswoningen van STJA. In allerlei variaties 
en geschikt voor u en uw gezin. Bij winkels, 
scholen, speelvoorzieningen, buurthuizen en  
sportcentra. Het zijn belangrijke voorzieningen 
voor u en uw gezin. Dat vinden wij ook.  
Voor ons staat voorop dat u zich thuis voelt. 
Overal in Almelo.

Bel (0546) 87 58 00 of kijk op www.stja.nl

Al 25 jaar hét adres voor o.a.:
Inbraakdetectie
Branddetectie
Intercomsystemen
Terreindetectie

Vluchtwegsignalering
Toegangscontrolesystemen
Camerabewaking
en meer...

Virulyweg 21 L, Almelo  •  t 0546 - 819 772  •  i www.schaafstra.nl

WINKELCENTRUM VINCENT VAN GOGHPLEIN 23-25, ALMELO
SHOEBYFASHION.COM

NEW  
COLLECTION

SWEATER 49.95  
NU 39.95  
ART.NR. 1042181   www.hairstudioBonn.nl

Vincent van Goghplein 62
7606 HR Almelo, Telefoon 0546 - 81 38 69

www.hoorenmore.nl

U kunt een gratis en geheel vrijblijvende hoortest bij ons laten doen. 

Wacht niet langer.  Bel vandaag nog voor een afspraak bij U thuis, of in onze audiciensruimte.

D  oe de gratis
  hoortest

Hoortoestellen bij  Hoor & More

Govert Flinckstraat 10
7606 AJ  Almelo
0546-531066 / 06-21915605
info@hoorenmore.nl            KvK : 08167885
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Website? Ja, u kunt dat het 
beste vergelijken met de 

wijkkrant, maar dan zichtbaar te 
maken op uw computerscherm. De 
inzet van zo’n website is dat u elke 
dag – bij wijze van spreken – het 
laatste nieuws in en vanuit de wijk 
daar kunt lezen, ook een agenda 
van activiteiten. 

Nodig is het natuurlijk dat dat 
laatste nieuws ook wordt aangele-
verd, wordt gevonden en ook nog 
eens wordt opgeschreven. Het kan 
zelfs gepaard gaan met foto’s als 
ook die worden aangeleverd. Onze 
wijkkrant op papier heeft het na-
deel dat lang van te voren teksten 
moeten worden aangeleverd opdat 
een drukker dat kan drukken tot 
dat fraaie gele Magazine dat het nu 
is, dus veelal oud nieuws. De voor-
waarde die het allerbelangrijkste is 
om onze website te kunnen bezoe-
ken : u dient te beschikken over een 
computer met een scherm! Na het 
opstarten van die computer dient u 
op het internet aan te sluiten, dat ge-
beurt normaliter via een zg browser. 
In de bovenste balk op uw scherm 
typt u dan het volgende adres 
http://ossenkoppelerhoek.isonze-
wijk.nl . Zodra u dat hebt gedaan 
en met de Enter toets hebt beves-
tigd gaat de wereld van de website 
voor u open. Door met de curser ( het 
pijltje dat zichtbaar is op uw scherm) 
op het gewenst woord (onderwerp) 
te gaan staan en vervolgens de lin-
ker toets van de muis in te drukken 
krijgt u de gewenste informatie. 
Gewoon eens proberen !!! Hulp nodig?  
Bel 06 – 39 88 13 95

Is bovenstaande niks nieuws, 
stuur dan “gewoon” uw nieuws of 
datum van activiteit naar bijgaand e-
mailadres” helma.o.i.o.w@gmail.com 
H. W.

oNzE wIjk wEbsITE.

Almelo Zuid kent vooral vanaf 1973 een geschiedenis van overleg en 
samenwerking van de drie parochies, de Egbertus, de Christoffel en 

de Willibrord, die in Almelo Zuid zijn gelegen. Uiteindelijk werd besloten 
tot een samengaan in één parochie voor geheel Almelo Zuid, de Elisaparo-
chie. (Genoemd naar de profeet Elisa) Nadat de Egbertus en de Willibrord 
aan de eredienst waren onttrokken werd tijdelijk nog gebruik gemaakt van 
de Christoffel tot 31 augustus 2008.

Nieuwe kerk en klooster werden gebouwd door Bouwonderneming Goos-
sen Almelo B.V. naar een ontwerp van architect M. van Huut van het Architec-
tenbureau Alberts & van Huut te Amsterdam. Op zaterdag 6 september 2008 
werd de Elisakerk ingewijd – geconsacreerd-, ook diezelfde dag werd het kar-
melietenklooster ingezegend. Vandaar dus het jubileumfeest in september. 

Zaterdag 7 sept. 14.00 tot 16.30 uur: Lezing door Henk Jongerius rond het 
thema: “wat is de bijdrage van religieuzen aan de parochie”, waarna ruimte 
voor gesprek. Afsluiting met een kop soep en een broodje.

Zaterdag 7 sept. 17.30 uur: Eucharistieviering waarin Henk Jongerius mee 
voorgaat. Aan het einde van deze viering zal aan enkele vrijwilligers de  
Willibrordpenning worden uitgereikt. ’s Avonds van 20.00 tot 22.00 uur feest 
voor vrijwilligers en alle parochianen.  Presentatie van een speciaal boek.

Zondagmorgen 8 sept. 9.30 uur: Eucharistieviering, verzorgd door de Kar-
melgemeenschap met aandacht voor dit 5 jarig bestaan. Ook wordt aandacht 
gevraagd voor het Zonnebloemwerk binnen onze parochie.

Donderdag 12 sept.14.00 tot 17.00 uur: Een speciale middag voor alle pa-
rochianen die verblijven in een verzorging- of verpleegtehuis en zij die van-
wege ziekte aan huis gebonden zijn. Pastor Jan Oude Vrieling zal voorgaan in 
een gebedsviering waaronder de gelegenheid wordt geboden  om de zieken-
zalving te ontvangen. Daarna een gezellig samenzijn.

Zaterdag 14 sept. 14.30  tot 16.30 uur: Opening van expositie van DAC, mensen 
met een verstandelijke beperking, met speciale feestelijke viering waar iedereen 
van harte wordt uitgenodigd!  Daarna een gezellig samenzijn in de hal van de kerk. 

Zondag 15 sept. ná viering van 9.30 uur: Marion Loermans geeft een 
bibliodrama sessie tot 12.00 uur. Kom daarvan proeven, allen welkom!

Woensdag 18 sept. 20.00  tot 22.00 uur: Lezing over het armoede pact.
Peter van der Hout , directeur van Beter Wonen, zal hierover spreken.

Vrijdag 20 sept. ’s morgens en ’s middags: Feest in de kerk voor kinderen 
van de basisschool de Compaan: ‘Iedereen hoort erbij’. Verschillende thema’s uit 
twee Bijbelverhalen worden op school uitgewerkt en feestelijk gepresenteerd.

Zondag 22 sept. 10.00 uur: Bidweek voor de vrede. Geen eucharistieviering 
maar een speciale oecumenische gebedsviering vanuit de  Raad van Kerken. 
Hierbij zijn alle katholieke en christelijke kerkgemeenschappen betrokken. 
Dinsdag 24 sept. 14.00 tot 17.30 uur: ‘Kerk en Ouderen’ middag. 

Zaterdag 28 sept. 12.30  tot 17.00 uur: Open kloosterdag in Karmel klooster. Met een 
gebedsviering om 12.30 uur en daarna een rondleiding door het klooster en ontmoeting. 

Zaterdag 28 september de hele dag: Plaatsing glas in loodraam in het raam 
boven het kruis. Dit glas is door pater Tjeu Timmermans gemaakt.

vIjF jarIg FEEsT ElIsaparochIE.
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Rembrandtschildertjes voor de derde maal actief op de Open dag van 
Heracles Almelo. Zondag 7 juli 2013.   Het was een zonnige dag, waar-

op veel belangstellende supporters de weg naar het Polmanstadion von-
den om de Open dag van Heracles Almelo bij te wonen. 

Er was veel te beleven op die dag: een jeugdtoernooi in het stadion, activi-
teiten van de supportersverenigingen voor het stadion en kinderplezier op het 
plein voor de IISPA. Hoogtepunt was de presentatie van de eerste selectie en de 
nieuwe trainer in het stadion. Tussen al deze activiteiten op het plein voor het 
Polmanstadion was ook ruimte vrijgemaakt voor de Rembrandtschildertjes. Zij 
mochten voor het derde achtereenvolgende jaar portretten schilderen van de 
spelers en enkele leden van de staf van het eerste elftal van Heracles.

De voetballers en enkele stafleden van Heracles hebben gedurende een 
half uurtje geposeerd voor de schildertjes. Anke Aalderink (PR-medewerkster 
van Heracles) heeft vervolgens tijdens het poseren van de mannen foto’s van 
hen gemaakt en deze bij de betreffende schildersezels gelegd. De schildertjes 
konden hiervan gebruik maken om hun kunstwerk af te maken. Met veel ver-
ve hebben de kinderen hun creatieve talenten getoond in het schilderen van 
deze voetbalhelden uit de selectie van het eerste elftal van Heracles Almelo. 

Het weer werkte goed mee en om 15.00 uur stonden er zo’n 25 portretten 
op de schildersezels te drogen in de zon. In het najaar zullen deze portret-
ten tezamen met de schilderijen, die tijdens Rembrandt Fiësta zijn vervaar-
digd, worden geëxposeerd. De locatie van deze expositie zal in september 
bekend gemaakt worden in de diverse media. Vervolgens maken de schilde-
rijen een rondje langs de scholen van de kinderen, die meegewerkt hebben 
aan het project Rembrandtschildertjes. Met deze succesvolle samenwerking 
tussen de Rembrandtschildertjes en Heracles Almelo toont de voetbalclub 
haar maatschappelijke betrokkenheid en dat wordt door de mensen van het 
Rembrandt Fiësta zeer gewaardeerd. Een voortzetting van deze samenwer-
king in 2014 wordt door de Rembrandtschildertjes zondermeer met plezier 
tegemoet gezien.

De deelnemende schildertjes waren: 

Alicia Ring, Esmée Groothuis, Espen van Veldhuisen, Ireen Vrieze, Iris Buis, 
Lea Verheijdt, Lucas Spoelstra, Maartje Exel, Marjam Sarkis, Melek Çekiç, 
Mike Klifman, Mirthe Oonk, Nartan Apbak, Nick Stinissen, Pim Smit, Rita 
Saimon, Setrak Avenesov, Shanan Azizyan, Sophie van Nunen, Stephan de 
Leeuw, Steven Wesseling, Suzanna Babanian, Sven Smith, Tanja Babanjan, 
Thyra Hogervorst, Toby Kosters, Youri Kappert en Zoë Pegge.

De begeleidende kunstenaars waren:

Gijs van Aarle, Carla Vons, Aschwin Huiskes, Freddy Hoevers, Bea Hazewin-
kel, Annerose Strijland, Emelie Nelissen, Wiepke van de Vliet en Kees Visser.

Initiatiefnemers vanuit het Rem-
brandt Fiësta: Gerda Kleinburink en 
vanuit Heracles Almelo: Wim Hoe-
vers.

J. Thornij

                       Foto Roel Jimmink

rEmbraNdTschIldErTjEs

In de vorige editie van de Veur-
bode hebben wij ons al voorge-

steld, maar voor degenen die ons 
nog niet kennen: wij zijn de buurt-
werkers van ontmoetingscentrum 
de Titus Brandsmahof. In ons ont-
moetingscentrum is er van alles te 
doen voor onze bewoners, maar 
ook voor wijkbewoners. 

Zo hebben we iedere doordeweek-
se ochtend een inloopactiviteit, waar 
er diverse spelletjes gespeeld worden 
zoals rummikub, het magneetspel, 
jokeren enz. Onze vrijwilligers geven 
computerlessen in ons internetcafé. 
En in de even weken op woensdag 
is er een mannenochtend. Dit is nog 
maar een kleine greep uit ons aanbod. 
Nieuwsgierig naar wat wij nog meer 
organiseren? Kijk dan op ossenkoppe-
lerhoek.isonzewijk.nl. Hier plaatsen wij 
onze nieuwsbrief, die tweemaandelijks 
verschijnt. Ook zijn wij actief op twitter: 
@ontmoetingtbh

Graag zouden we wat willen  
betekenen voor de bewoners van 
de wijk de Ossenkoppelerhoek. Zo-
doende willen we graag weten waar 
u, op het gebied van activiteiten of 
ondersteuning, behoefte aan heeft. 
Tijdens het eerstvolgende wijkplat-
form op 18 september zullen we aan-
wezig zijn en maken we graag een 
praatje met u. Hopelijk tot dan!

Groetjes de buurtwerkers, Titus 
Brandsmahof 3, 7606 SB Almelo

Buurtwerkers.tbh@carintreggeland.nl 
0546-745133

mogEN wIj U IETs vragEN?
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Waterschap Regge en Dinkel 
heeft 3 juli jongstleden een 

vijf sterren onderscheiding ontvan-
gen van het INK (Instituut Neder-
landse Kwaliteit). Geert de Raad, 
oud-topman van Polaroid, Stork en 
Koninklijke Ten Cate, en Ruud Stas-
sen, directeur van het INK, overhan-
digden deze onderscheiding na-
mens het INK aan de voorzitter en 
de directie van Regge en Dinkel. 

Voor een ambitieuze organisatie 
als Regge en Dinkel is het vermogen 
om continu van zichzelf te leren van 
groot belang. Daarom zet het water-
schap sinds tien jaar het INK-model 
in bij het verbeteren en borgen van 
zijn processen en prestaties. Juist 
dit stelt het waterschap in staat om 
hoge investeringsniveaus te realise-
ren bij een gematigde ontwikkeling 
van de lastendruk. Het helpt het wa-
terschap bovendien bij het ontwik-
kelen van en invulling geven aan 
haar bestuurs- en innovatiekracht en 
een goed werkgeverschap.

Trots

Willem Joosten, secretaris direc-
teur van het waterschap, is trots en 
enthousiast: "Het INK is zeer goed te 
spreken over de wijze waarop we ons 
werk en de samenwerking met onze 

vIjF sTErrEN INk-oNdErschEIdINg voor waTErschap rEggE EN dINkEl

stakeholders organiseren". "Deze 
waardering is een mooi resultaat en 
doet zeker recht aan alle inspannin-
gen die we als organisatie de afgelo-
pen jaren met elkaar hebben gedaan 
om een sterk en toonaangevend wa-
terschap neer te zetten”. 

Beheerst, participatief en innovatief

Na afronding van het auditpro-
ces heeft het INK waterschap Regge 
en Dinkel gewaardeerd als een be-
heerst, participatief en innovatief 
waterschap. Het INK stelt hiervoor 
een vijf-sterren onderscheiding ter 
beschikking. Regge en Dinkel be-
hoort daarmee tot de top van Neder-
land.

INK

Het INK is een onafhankelijke 
stichting, opgericht op initiatief van 
het ministerie van Economische Za-
ken. Het ondersteunt profit, non-pro-
fit en overheidsorganisaties bij kwali-
teitsverbetering en helpt hen op weg 
naar excellente prestaties.

Proficiat; vanuit het wijkplatform 
een hartelijke felicitatie, al verliep 
de weg naar deelname aan ons wijk-
platform van 5 juni een uiterst moei-
lijke weg. 

JM

De Stichting Informele Zorg 
Twente organiseert een con-

ferentie over “de kracht van Mantel-
zorg” en wel op dinsdag 17  
september aanstaande in de Kapel 
van Hof ’88. 

Doel: 

Is ideeën uitwisselen over hoe man-
telzorgers in hun kracht blijven, verbin-
dingen leggen tussen mantelzorgers, 
formele en informele zorgorganisaties 
en de gemeente, het helder krijgen wat 
de kansen en bedreigingen zijn bij de 
ondersteuning van de mantelzorgers.

Programma: 

•	 09.30 Inloop met koffie en thee.

•	 10.00 Opening

•	 10.10 Inleiding door forumle 
 den/sprekers

•	 11.00 Forumdiscussie

•	 12.00 Lunch

•	 13.00 Brainstormsessie

•	 14.15 Presentatie uitkomsten

•	 16.00 Afsluiting

Aanmelden: U kunt zich opgeven 
tot 10 september, per telefoon: 0546 
863888  tijdens kantooruren of per e-
mail aanmelden@siztwente.nl

Graag met vermelding van uw 
naam en contactgegevens, en of u 
mantelzorger, vrijwilliger of beroeps-
kracht bent. 

sIz TwENTE/ sTEUNpUNT maNTElzorg coNFErENTIE



Carintreggeland bij u in de buurt voor:
In uw buurt voelt u zich thuis. Tussen de mensen die u kent, met alles 
bij de hand om prettig te kunnen leven. Kunt u daar – tijdelijk - wat 
hulp bij gebruiken, dan zijn wij er. Of u nou thuiszorg, dagvoorziening,  
thuisbegeleiding of verpleeghuiszorg nodig hebt: wij regelen het.  
Dichtbij u, samen met anderen. Zo kunt u gewoon lekker op uw plek 
blijven. Dát is onze kijk op prettig wonen in een wijk. 
 
Carintreggeland bij u in de buurt voor: 
•	 Huishoudelijke hulp
•	 Thuiszorg 
•	 Dagverzorging  
•	 Dagbehandeling  
•	 Thuisbegeleiding 
•	 Personenalarmering
•	 Verzorgingshuiszorg
•	 Verpleeghuiszorg   
•	 IDA (Interculturele dienstverlening)

Wilt u meer weten? 
Bel met 088 367 70 00 (lokaal tarief). 
Alle informatie is te vinden op www.carintreggeland.nl
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De 5e juni hadden we ons wijk-
platform met het thema  

“Milieu”. Diverse organisaties hebben 
hun interne beleid met betrekking tot 
het Milieu aan ons voor gehouden.

 Persoonlijk had ik graag gezien 
dat zij meer de moeite zouden heb-
ben genomen ook nog eens te be-
nadrukken wat e.e.a. betekent voor 
ons als wijkbewoner. Zo tussen het 
betoog kon je beluisteren dat “een 
betere wereld, een beter milieu 
begint bij jezelf” (Mevr. Corinne Stef-
fens) en ook dat wij een brief tege-
moet kunnen zien van de gemeente 
om mee te werken aan een parkeer-
loze straat op een bepaalde dag (de 
heer Van der Staak ) Door de bank 

genomen had ik echter verwacht dat 
nadrukkelijker gewezen zou worden 
op onze individuele taak of taken. Ik 
noem dan voor de vuist weg het ge-
bruik van ons drinkwater, het juist of 
onjuist gebruik van de elektriciteit, 
het temperatuurbeleid in eigen wo-
ning, misschien zelfs het wel of niet 
isoleren. Het beter gescheiden aanle-
veren van ons afval is wel genoemd 
als voorbeeld van het uiteindelijk 
verlagen van kosten en verkrijgen 
van zelfs inkomsten op dat afval.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat vijf inleiders/sters voor één on-
derwerp wat teveel van het goede 
was om de aandacht vast te houden; 
iets om rekening mee te houden 
voor een volgende keer. 

JM

NapraaT.

Recent publiceerde het Sociaal 
Cultureel Planbureau een 

rapport over het effect van de in-
vesteringen in de zogenaamde Vo-
gelaarwijken. Mevrouw Kuilberg 
van dat bureau sprak uit dat de gel-
den die er vanaf 2007 zijn gestoken 
in die nu genoemd krachtwijken of 
prachtwijken nauwelijks een betere 
samenleving hebben opgeleverd 
dan in wijken waar niet dat Voge-
laargeld is heen gevloeid. 

Het veiligheidsgevoel zou zijn 
verbeterd, maar ook weer niet onder-
scheidend beter. In onze Ossenkop-
pelerhoek is ook vanuit het ministerie 
VROM geld gepompt op basis van een 
goed omschreven plan “Ossenkoppe-
lerhoek voor iedereen”. Grote partici-
pant was en is Woningstichting Beter 
Wonen. Ook bij de aanvraag en het 
daar op volgende pleidooi is aange-
geven de geplande financiële impuls 
voor vernieuwbouw en nieuwbouw 
met de intentie een verbetering van 
bewoonsamenstelling in de wijk. Ook 
het fysieke aanzien van de wijk is op-
gewaardeerd met o.a. de versierde 
fietsen. Naast de investering in stenen 
is heel nadrukkelijk gekozen voor een 
bijdrage in het omhoog krikken van 
bepaalde bewonersgroepen, die een 
helpende hand nodig hebben. Dit 
alles speelde in de jaren 2010/2011. 
Hoewel niet een compleet beeld valt 
te schetsen is het oordeel van de Re-
giegroep toch dat verbeteringen val-
len te melden. Zie daartoe ook het 
artikel van het TOP team. Binnen dat 
kader valt ook de aanstelling van de 
buurtcoaches en meer regie vanuit 
één organisatie voor het gezin dat 
steun nodig heeft. Het is inderdaad 
zo dat niet geld alleen een switch in 
de sociale samenhang in een wijk kan 
bewerkstelligen, daar is eveneens de 
inzet van de individuele wijkbewoner 
absoluut voor nodig en juist dat is niet 
te meten na een periode van een klei-
ne vijf jaar, dat kost meer tijd. Jammer 
dat de financiële impuls slechts voor 
twee jaar gold, maar we gaan moedig 
voorwaarts. 

JM

krITIsch rapporT scp.



SG. ST.-CANISIUS • SPEELTUIN HET NIEUWLAND
SPORTZAAL RAPPERSWEG • WIJKCENTRUM 
EGBERTUS• WIJKCENTRUM MöLL’NWIEK 
SPORTZAAL HAGHOEKSWEG • DANSCAFE AMUSED  

W W W. D A N S S C H O O L - L AT I N O S - T W E N T E . N L

SALSA
zumbA

TANgO
zOuk
STREETDANCE

zumbA kIDS
bREAkDANCE

GRATIS PROEFLESSEN
I N F O :  0 6  -  2 1 9 3 6 5 0 2

zumbA gOOD mORNINg

bbb
zumbA gOLD

SALSA SOLO

LATINOS TWENTE ARGENTIJNSE 
TANGO

D e  A r g e n t i j n s e  T a n g o  i s  e e n  g e p a s s i o n e e r d e  p a r t y d a n s .  H i e r  l e e r  j e 
v e l e  b a s i s t e c h n i e k e n  o m  g o e d  t e  k u n n e n  l e i d e n  e n  v o l g e n .  J e  l e e r t 
f i g u r e n  e n  c o m b i n a t i e s  v l o e i e n d  u i t  t e  v o e r e n .  D a n s e n  m e t  r o n d e 
s i e r l i j k e  b e w e g i n g e n  e n  k r a c h t i g e  f l i t s e n d e  b e n e n -  e n  v o e t e n w e r k . 

Goed voor je conditie, Gevoel, 
muziekbelevinG en socializen!
GRATIS PROEFLES

GRATIS SOCIAL TANGO CAFÉ 
21.00 T/M 23.00 UUR

ZONDAG 20.00 UUR 
PRIJS €30,- VOOR 5 WEKEN 
OF €50,- VOOR 10 WEKEN

WIJKCENTRUM EGBERTUS
ARENDSBOERWEG 3 ALMELO - INFO & AANMELDEN: 06 - 21 93 65 02 
DANSSCHOOL LATINOS TWENTE
W W W. D A N S S C H O O L - L AT I N O S - T W E N T E . N L

Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag

 
10.00 tot 18.00
10.00 tot 17.00

WINKELEN?
Frederik van Eedenstraat 1a
7606 BH Almelo
www.kringloopalmelo.nl   
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Kapsal  nC
Mail: kapsalon.corine@ziggo.nl

Titus Brandsmahof 3 7606 SB Almelo

                                                                         

                   Tel: 0546-745146 Mob: 06-11155599

    

Dames en Heren Kapper                      Voor klanten van Carint als van daarbuiten.

Elke Donderdag middag Heren knippen voor € 9,95

Openingstijden:

 

Donderdag:  

Vrijdag:

Zaterdag:     

9.00 - 16.00 uur

9.00 - 16.00 uur

9.00 - 12.00 uur
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27 Juni jongstleden is de nieuwe moestuin aan de Jan Steenstraat of-
ficieel geopend. Het waren de dames van het project “Ik, mijn kind 

en de school”, die naast het leren van de taal hebben aangegeven het leuk 
te vinden eigen groenten of bloemen te willen kweken. 

De grote regelaar bij de Oude Boksschool, Eric Kers, was bereid om een 
wijkwaardebon aan te vragen, die eind 2011 werd toegekend door de 
regiegroep. Uiteindelijk was het meer dan de gedachte van Eric Kers “ff stuk-
kie grond omspitten, wat stront erop, hekje erom en een buitenkraantje aan 
de boksschool en klaar“. Heel veel meer papierwerk zoals contracten, bodem-
onderzoek en bemestingadvies. 

Met behulp van Beter Wonen en de contactpersoon Corine Steffens, 
mocht, na wat overleg, grond voor 5 jaar worden gebruikt. Er werd zelfs nog 
geld toegezegd. Ook een bedrag van de stichting IBN ROESJD. De gemeente 
in de persoon van Jan Pleyhuis zegde gereedschap toe. 

Met uiteindelijk de inschakeling van de firma MECKELFELD tuinen uit 
Kloosterhaar is de zaak op 27 juni 
rond met zelfs een tuinhuisje voor het 
gereedschap. Samen met kinderen van 
de gebruikers, Eric Kers en de voorzit-
ter van het wijkplatform wordt het 
naambord onthuld “HET KWEKERTJE “

JM

moEsTUIN hET kwEkErTjE Is gEopENd. 

Het moet een geweldige plof zijn 
geweest, een enorme knal ook 

gezien de ravage op de hoek van het Van 
Gogh winkelcentrum, Rembrandtlaan 
met Windmolenbroeksweg. 

Nog steeds is met houten schot-
ten de kapotte boel afgedekt. Niet 
alleen is de pinautomaat kapot, maar 
ook verdwenen. Het grote raam van 
de kapsalon ziet er ook nog niet 
uitnodigend uit, afgedekt met zo’n 
groot houtpaneel. ( Sedert donder-
dag 25 juli is dat hersteld. ) Alle reden 
om na zoveel weken eens te infor-
meren hoe het met de plannen met 
betrekking tot een mogelijk nieuwe 
pinautomaat staat. Daarover infor-
matie krijgen gaat nog niet zo vlot. 
Welke schijven het bij de ABN AMRO 
moet passeren, weet ik niet. Maar 
hopen op bericht vóór 9 augustus, 
sluitingsdatum kopij. Ik kan u – het 
is maandag 5 augustus - melden dat 
uiteindelijk een telefonisch contact 
met de afdeling persvoorlichting van 
de ABN AMRO in Amsterdam de ge-
vraagde informatie heeft gegeven. 
De pinautomaat wordt hersteld, dan 
wel komt terug. De planning is op dit 
moment van contact nog wat onge-
wis vanwege de bouwvak vakantie. 
U, geachte lezer, kunt er dus van uit 
gaan dat u binnenkort weer bij de 
pinautomaat terecht kunt, dat is mij 
verzekerd.    JM

pINaUTomaaT abN amro 
vaN goghplEIN.
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vaN dE rEdacTIE.

Velen van u zijn met vakantie 
gegaan, misschien wel naar 

het buitenland. Ook heel veel wijk-
bewoners hebben het met de ei-
gen tuinstoel en de tuinslang 
moeten doen, alleen al vanwege 
de kosten. 

Uw redactie permitteert zich 
een vakantie te prikken buiten de 
schoolvakanties. Dat komt dan 
weer mooi uit gezien de noodzaak 
artikeltjes voor de onvolprezen 
Veurbode bij elkaar te brengen, om 
nog maar te zwijgen van het maken 
van een paar foto’s. En dat moet 
dan weer voor 9 augustus allemaal 
klaar staan voor de drukker. Het zou 
fantastisch zijn dat enige lezers of 
lezeressen eens een paar foto’s, ge-
nomen in de wijk, zouden insturen. 
Nog mooier met een stukje tekst er 
bij. 

We hebben gemerkt dat deze 
vraag, deze uitdaging, nog weinig 
wordt opgepikt. Aarzel niet, ge-
woon doen!! In de Veurbode van 
mei jongstleden memoreerden wij 
het omnibuspanel, dat vaststelde 
dat het winkelcentrum Van Gogh-
plein in Almelo het meest wordt 
bezocht. Voortbordurend op de in 
Hengelo uitgedachte oproep de 
eigen stadswinkels en dus ook de 
eigen buurtwinkels vooral te be-
zoeken en daar te kopen, ben ik 
zo vrij u ook nog maar eens te wij-
zen op het belang van dat dichtbij 
winkelcentrum. Voor u, voor de 
winkeliers en voor de Veurbode!! 
Het belang van het wijkcentrum 
willen we ook graag benadrukken, 
maar we weten nog niet wanneer 
we er weer terecht kunnen. Mis-
schien horen we op 18 septem-
ber – het wijkplatform – daarover 
meer nieuws. U ervaart ook dingen, 
die mooi of juist heel erg verkeerd 
zijn, schrijf het op en stuur het in !!  
redactieveurbode@live.nl 

Verder heel veel leesplezier !!

Het was al weer de vijfde keer een kunstmarkt in het Beeklustpark, 
zondag 30 juni. Ik telde ruim zestig kramen met een enorme diversi-

teit aan kunstuitingen. Natuurlijk fraaie schilderijen, sommige groot en 
fors opgezet, andere klein en fragiel geschilderd. 

Over fragiel gesproken, er waren ook veel glaswerkstukken. 
Prachtige kleuren! Een beetje hebberig wordt ik daar wel van, echter de 
vraag “waar zet ik dat neer of waar hang ik dat dan op” weerhoud mij 
dan van aankoop. Inderdaad niet een echte collectionneur, verzamelaar. 
Het was een mooie zondagmiddag en er waren velen zoals ik, die kijkend 
langs de kramen liepen. Prachtige beelden en beeldjes, maar ook bruikbare 
zaken als sjaals en halskettingen. In de koepel werd opgetreden door Ierse folk-
groepen, Assenach enOisin, ook zij konden zich verheugen op een groot luis-
terpubliek. Een geslaagde dag, de Activiteitengroep Beeklust verdient alle lof ! 

JM

kUNsTmarkT bEEklUsTpark.

Het grote project “Ossenkopperlerhoek voor iedereen” heeft op ver-
schillende fronten tot veel samenwerking geleid, onder anderen tot 

de instelling van het TOP TEAM.

Het TOP team staat voor Team Ossenkoppelerhoek Participeert.

Het TOP team wordt gevormd door een vijftal organisaties die actief zijn 
binnen de wijk Ossenkoppelerhoek. Namelijk gemeente Almelo, Buurtzorg, 
Carintreggeland, Zorgaccent en Scoop Welzijn. We geven advies en onder-
steuning  op het gebied van zorg, welzijn, wonen en participatie voor een ie-
der die dit nodig heeft. Doordat wij veel in de wijk aanwezig zijn en een goed 
netwerk om ons heen hebben kunnen wij veel mensen bereiken. Ook worden 
er mensen verwezen naar ons via de huisarts, woningstichting, de wijkagent 
of andere instanties die binnen de wijk werkzaam zijn. Heeft U vragen / pun-
ten waarbij U begeleiding kunt gebruiken. Of wilt U kennis maken met ons, 
dan kunt u via de mail of telefoon met ons contact opnemen. 

Email: info@topteamalmelo.nl  - Telefoon: 

# Johan Oude Voshaar, gemeente Almelo   0648130462 
# Diane Marissen, Buurtzorg     0683211196  
# Marieke Huiskes, Carintreggeland    0634350574  
# Rianne van Eerder, Zorgaccent    0655698592  
# Annemarie Pleyhuis, Scoop Welzijn    0623929004

Hopelijk tot gauw,     Met vriendelijke groet Het TOP team. 

hET Top TEam



 Winkelcentrum Vincent van Goghplein in Almelo. Voor elk wat wils!

Welkom  
op het

Politie, Brandweer en amBulance 112
Politie voor minder dringende zaken 0900-8844
wijkagent 0900-8844 of 06 22807897
wijkcontactamBtenaar 811581
twente milieu 800212
grofvuil 800200
rioolverstoPPing 541459
cogas 836660
cogas Buiten kantooruren 0800-9009
water (dag en nacht) 053-4826900
stadsdeelcoördinator  541548
servicedienst reggeland 810706
scooP welzijn 544100
BiBliotheek heracles 815790
oPenBaar vervoer 0900-9292
veurBrook 810353
contact groeneveld/wijkPlatform

n. v.d. vliet  433934
wijkPlatform secr: 820777

bElaNgrIjkE  
TElEFooNNUmmErs 
alarm voor
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IN mEmorIam jaap vaN sElm

Donderdag 20 juni overleed op 82-jarige leeftijd Jaap van Selm. In onze wijk-
platformbijeenkomst van 5 juni hebben we uitgedragen dat Jaap bezig was 
zich voor te bereiden op zijn laatste reis, het was bekend dat hij ernstig ziek 
was. De oudvoorzitter berichtte persoonlijk nog dat hij de 5e niet aanwezig 
kon zijn omdat zijn krachten zienderogen afnamen. Het wijkplatform Ossen-
koppelerhoek is op initiatief van de gemeente gestart in 1996 en Jaap van 
Selm werd de eerste voorzitter. Het doel om te functioneren als representa-
tief orgaan voor en van de wijk Ossenkoppelerhoek, Groeneveld en Beeklust 
heeft Jaap met verve opgepakt en uitgedragen ruim tien jaar lang. De moge-
lijkheid voor gesprek van wijkbewoners onderling en van wijkbewoners met 
instanties zoals gemeente en woningcorporaties wist Jaap zonder opsmuk 
en in alle openheid voortreffelijk te leiden. 

Jaap was een groot voorstander van het invoeren van een mediator voor 
onze wijk om hiermee eventuele problemen tussen wijkbewoners onderling 
of van wijkbewoners met instanties in gesprekken op te lossen. Dat heeft hij 
helaas niet kunnen realiseren vanwege het kostenplaatje, maar voor het ove-
rige is zijn stempel op het wijkplatform en het functioneren daarvan onmis-
kenbaar. We zijn hem als bewoners voor zijn inzet en dienstbaarheid aan het 
onderlinge begrip en de samenleving in deze wijk, veel dank verschuldigd.  
Hij ruste in vrede. 

JM



De Veurbode is een wijkkrant, 
die 4 keer per jaar verspreid 

wordt in de Ossenkoppelerhoek, 
het Beeklust en het Groeneveld. De 
Veurbode wil een medium zijn dat 
voorziet in de informatie naar de 
wijkbewoners van bovengenoem-
de wijken. De informatie kan ko-
men vanuit wijkactiviteiten en be-
wonersgroepen, gemeente en 
individuele personen, die iets aan 
de mede wijkbewoners kenbaar 
willen maken. De redactie heeft 
haar eigen verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de Veurbode en 
kan derhalve kopij weigeren waar-
van zij vindt dat deze de algemeen 
geldende normen en waarden over-
schrijdt. De redactie deelt niet altijd 
de mening van de inhoud van door 
anderen geschreven stuk-
ken. Ook behoudt de redactie 
zich het recht voor teksten zo-
nodig in te korten. Anonieme 
teksten worden niet geaccepteerd. 
Het is mogelijk in de Veurbode te 
adverteren, u kunt daartoe contact 
opnemen met de redactie. 

E-mail adres: 
redactieveurbode@live.nl
Of
telefoonnummer: 0546 - 851 055

De wijkkrant verschijnt vier keer per jaar. 

Leden redactie: 

  - Joop Martens 
  - Gerrit Tijhof 
  - Rimmert van Kalsbeek 
  - Guus Verwers 
  - Herman Bruggeman 
  - Helma Weinreder

Sluitingsdatum kopij 1 november '13

Almelo
Berlagelaan 97
0546 - 56 80 90

Hengelo
Balistraat 25
074 - 25 92 497

Goor
Grotestraat 110
0547 - 74 40 37

www.tpp-schultz.nl

Schultz, voor de beste (klik) kunstgebitten
GEEN TANDEN, GEEN  TANDARTSErkend tandprotheticus

Contract met de meeste
zorgverzekeraars
U kunt zonder verwijsbrief
bij ons terecht
Klik - gebit in 1 dag
mogelijk ( implantaten )
Nota gaat rechtstreeks
naar zorgverzekeraar
Ook voor reparaties en
passend maken
Wij maken ook een
behandelplan voor het
trekken van uw tanden
en het plaatsen van uw
eerste prothese

Ook in het weekend kunt u bij ons terecht voor reparaties!

coloFoN

Digitale opmaak  
Rimmert van Kalsbeek

Plaatsing gebeurt in volgorde 
van binnenkomst, hoe eerder de 
aanlevering des te meer kans op 
plaatsing van het artikel.
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Het is een lange tijd geleden dat U allen iets van mij hebt gehoord. 
Velen van U waren bang dat er iets met Broeder Jan aan de hand 

was wat zijn gezondheid betreft, maar ziekte en overlijden in de familie 
was daarvan de oorzaak.

In Almelo is zeer veel aan de hand de laatste tijd, zo ook met het Veur-
brook. Er is veel gesproken tussen Gemeente en Bestuur van het Veurbrook, 
en de perikelen zijn ook nog niet voorbij dat doet mijn hart erg zéér. Wel kun-
nen we ons verheugen op een zeer mooi, nieuw, verbouwd, groter gewor-
den Veurbrook. Ik ben er verscheidene keren wezen kijken tijdens de verbou-
wing en ik moet zeggen het wordt en het is een geweldig mooi wijkcentrum. 
Alles is veel groter geworden door het er bij betrekken van het mooie grote 
gebouw naast het Veurbrook. 

Wij zijn in de jaren zeventig gestart met het Veurbrook met honderden 
vrijwilligers. Veel is er toen gebeurd in onze wijk. Van peuterspeelzaal tot  
ouderen soos, aan alle leeftijden en groepen in onze samenleving is toen ge-
dacht. Iedereen maakte gebruik van ons wijkcentrum. Ik hoop nog vele jaren 
mee te mogen maken dat ons nieuw verbouwde Veurbrook ook nu weer een 
centrum wordt waar zeer velen gebruik van zullen maken Zowel jongeren als 
ouderen moeten daar weer met plezier gebruik van kunnen maken. Dat is 
mijn grootste wens.

Ik hoop ook op een goeie samenwerking met alle mensen van andere  
vestigingen en instellingen die ook veel voor de wijken betekenen. Met een 
goede samenwerking kunnen wij in onze wijken zeer veel voor elkaar beteke-
nen , nu en in de toekomst.

Ik feliciteer bij deze al mijn wijkbewoners van Beeklust, Ossenkoppeler-
hoek en het Groeneveld en van al de wijken die met ons gaan samenwerken 
in dit mooie , nieuwe, verbouwde wijkcentrum het Veurbrook. Ik hoop dat 
het jaar 2013 een jaar wordt die de geschiedenis in gaat waar velen, zowel 
ouderen als jongeren, met plezier aan terug zullen denken. U allen wens ik toe 
dat u nog vele jaren in goede gezondheid gebruik zult maken van dit mooie 
gebouw Het Veurbrook.

Ik bedank alle organisaties, vaklieden en wijkbewoners die er aan mee 
hebben gewerkt dat wij nu allen z’n mooi wijkcentrum hebben, ook de over-
heid voor de steun die zij nu en in de toekomst nog zullen verlenen. Ik hoop 
dat zéér velen nog heel veel jaren in goede gezondheid gebruik zullen maken 
van dit mooie wijkcentrum, dit is de wens van 

Uw allen meelevende en dankbare Broeder Jan.

bEsTE wIjkbEwoNErs,


